
 

 

 

 

 

NORMATIVA DEL SERVEI DE LLOGUER DE TAQUILLES 

Curs 2022-23 

 

El servei de taquilles de l’Institut de Vilanova del Vallès, té per objectiu facilitar a 

l’alumnat un lloc on guardar algunes de les seves pertinences durant el curs escolar en 

què es contracta el servei. L’usuari/a que contracta aquest servei es compromet a 

respectar aquesta normativa i la Direcció de l’Institut vetllarà, amb les inspeccions 

periòdiques que consideri oportunes, pel seu compliment.  

Qui pot fer servir les taquilles? 

Qualsevol alumne/a matriculat a l’Institut de Vilanova del Vallès durant el curs vigent 

pot llogar una taquilla per a fer-ne ús atenent a aquesta normativa i pagant la quota de 

lloguer corresponent. 

Quant val el lloguer d’una taquilla? 

La quota de lloguer per alumne/a és de 16 euros. 

Com s’ha de sol·licitar? 

Es pot sol.licitar durant tot el curs fins que no en quedin de disponibles. Cal per el 

pagament i acceptar les normes d’ús a través de TPV Escola. 

Cal compartir la taquilla amb algú? 

En el cas que el centre no disposi de suficients taquilles d’ús individual, caldrà que 

l’alumne/a comparteixi taquilla amb un/a company/a de la mateixa tutoria. En aquest 

cas, tots dos alumnes seran responsables de la taquilla. L’elecció de l’alumnat que 

comparteix taquilla serà consensuada amb el/la tutor/a. 

Quantes taquilles es poden llogar? 

Cada alumne/a només podrà llogar una taquilla per curs. 

Qui dóna la clau? 

Un cop sol·licitada i realitzada l’assignació del número de taquilla a cada alumne/a, la 

clau serà lliurada per Consergeria. 

Quan acaba el contracte de lloguer? 

Durant els darrers dies de curs, la taquilla haurà de ser buidada i s’haurà de retornar la 

clau a Consergeria per a què pugui ser reutilitzada el curs següent. 

Què passa si en acabar el període contractat es deixa plena? 

Les taquilles que no s’hagin buidat en el període establert, seran obertes pel personal 

de l’Institut, no fent-se aquest responsable de la pèrdua d’alguna de les pertinences 

que en ella s’hi guardessin. 

 



 

 

 

 

 

Què es pot i què no es pot guardar en una taquilla? 

L’ús de la taquilla està limitat a material acadèmic (per exemple: llibres, quaderns, ...). 

Queda prohibit guardar qualsevol altre tipus de material. 

Quina responsabilitat té l’usuari/usuària? 

L’alumne/a que hagi llogat el servei d’ús d’una taquilla es responsabilitzarà del seu 

estat, la clau i el compliment d’aquesta normativa. 

Què passa si es detecta que han robat? 

L’Institut no es fa responsable dels possibles robatoris o sostraccions dels objectes 

dipositats dins de les taquilles. En tot cas, un cop sigui coneixedor d’aquests successos 

intentarà col·laborar en la seva resolució, però sense fer-se’n responsable. 

Què passa si es perd la clau? 

En cas de perdre la clau, l’alumne/a ho ha de comunicar immediatament a la 

Consergeria de l’Institut i s’haurà de fer càrrec de les despeses derivades de la nova 

clau i, si s’escau, del canvi de pany. 

En quin horari es poden fer servir les taquilles? 

Les taquilles només es podran fer servir: a l’inici i al final de la jornada lectiva, a les 

hores de pati. 

Està estrictament prohibit fer-ne ús en un altre horari que no sigui l’establert en 

aquesta normativa (sense permís del professorat) 

Què passarà si es detecta que no s’utilitza, se’n fa un mal ús o no es respecta la 

normativa? 

La Direcció de l’Institut de Vilanova del Vallès es reserva el dret de donar de baixa el 

servei si té constància que no s’utilitza, es fa un mal ús o no es respecta la normativa, 

així com de posar les sancions que consideri oportunes que poden comportar el dret a 

no fer ús d’aquest servei per part de l’alumne/a durant el període que s’estimi oportú. 

     

 

  


